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PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Burung merupakan satwa liar yang hidup di alam dan mempunyai peranan 

penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Burung dapat digunakan sebagai 

indikator perubahan ekosistem pada suatu lingkungan, hal ini dikarenakan burung 

adalah satwa dengan mobilisasi tinggi dan dinamis, sehingga dapat dengan cepat 

merespon perubahan yang terjadi di lingkungan (Weller, 2004). 

Menurut Howes dkk. (2003), burung dapat dibedakan berdasarkan 

habitatnya, yaitu burung air dan burung non-air. Burung air adalah jenis burung 

yang seluruh hidupnya berkaitan dengan daerah perairan (Elfidasari dan Junardi, 

2006). Burung air menjadikan daerah perairan atau lahan basah di sekitarnya 

sebagai habitat, seluruh aktivitas hidup bergantung pada daerah tersebut (Davies 

dkk., 1996). Burung air memiliki fungsi ekologis yang cukup penting bagi 

lingkungannya, yaitu membawa nutrien dari wilayah perairan ke wilayah terestrial 

melalui feses, kaki, ataupun bagian tubuh lainnya. Burung air, seperti burung pada 

umumnya, juga memiliki peran menyebarkan dan menjatuhkan biji dari pohon 

yang dijadikannya tempat bertengger ataupun tempat bersarang (Sekercioglu, 

2006). 

Menurut Rusila-Noor dkk. (1999), burung air dapat diartikan sebagai jenis 

burung yang secara ekologis bergantung pada lahan basah. Lahan basah yang 
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dimaksud mencakup daerah lahan basah alami dan lahan basah buatan, meliputi 

hutan mangrove, rawa, dataran berlumpur, danau, tambak, sawah, dan lain-lain.    

Sebagian besar burung air merupakan top predator dalam lingkungan lahan basah, 

sehingga keberadaannya dapat mempengaruhi distribusi dan kelimpahan biota 

lainnya yang merupakan sumber makanan bagi burung air seperti moluska, 

krustasean, ikan, dan biota lainnya (Cintra, 2012).  

Lahan basah merupakan daerah yang mencakup berbagai jenis habitat 

dengan komunitas dan ekosistem yang umumnya sangat dipengaruhi oleh 

keberadaan perairan di daerah tersebut atau sekitarnya (Cowardin et al., 1979). 

Lahan basah alami merupakan habitat alami burung air, sehingga komposisi dan 

struktur komunitas burung air sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan kondisi 

lahan basah (Howes dkk., 2003). Kondisi tersebut menunjukkan hubungan yang 

kuat antara komunitas burung air dan lahan basah. Tidak adanya lahan basah akan 

memberikan dampak negatif terhadap komunitas burung air. Tidak adanya 

komunitas burung air pun akan memberikan dampak negatif terhadap kondisi 

lahan basah (Rihadini, 2013). Namun saat ini sangatlah sulit menemukan wilayah 

lahan basah yang masih alami. Lebih dari 50% lahan basah di dunia telah hilang 

dalam beberapa abad terakhir, beberapa lahan basah yang tersisa telah 

terdegradasi akibat pengaruh aktivitas manusia (Fraser dan Keddy, 2005). 

Kecamatan Manyar adalah salah satu kawasan yang memiliki lahan basah 

dan daerah perairan yang terdapat di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, 

Indonesia. Secara geografis, sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah 
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pesisir yang juga terdapat lahan-lahan basah yang sekaligus menjadi habitat bagi 

burung-burung air. 

Dalam satu dekade ini terdapat kecenderungan bahwa wilayah pesisir di 

wilayah Kecamatan Manyar mengalami kerusakan akibat aktivitas manusia dalam 

memanfaatkan sumber dayanya, termasuk dalam memanfaatkan lahan basah di 

wilayah pesisir Kecamatan Manyar. Areal hutan mangrove yang  merupakan 

lahan basah alami di pesisir Manyar semakin menyempit dan mengalami 

kerusakan akibat pengalihfungsian lahan menjadi kawasan industri, perumahan, 

dan pertambakan (Anonim, 2014). Selain itu, menurut keterangan dari masyarakat 

yang tinggal di kawasan Manyar, perburuan burung air juga dilakukan oleh pihak-

pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti para penembak burung air yang 

dengan tanpa izin pemerintah setempat memburu burung air untuk 

diperdagangkan ataupun dikonsumsi sebagai makanan.  

Hal tersebut ditambah dengan mulai dibangunnya sebuah pelabuhan 

internasional yang terintegrasi dengan kawasan industri di wilayah Kecamatan 

Manyar atau yang disebut dengan Java Integrated Industrial Port Estate (JIIPE) 

yang dapat berpotensi menambah kerusakan pada lahan basah dengan 

meningkatkan konsentrasi limbah, merusak kawasan hutan mangrove, 

mempercepat laju sedimentasi kali, dan mengancam keberadaan biota pada 

ekosistem, termasuk burung air. 

Banyaknya lahan basah yang mengalami perubahan pemanfaatan lahan 

mengakibatkan penyusutan dan degradasi lahan basah yang menyebabkan habitat 

bagi burung air pun semakin menyempit. Selain itu, banyaknya aktivitas 
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masyarakat di wilayah pesisir Manyar dapat berpotensi mengganggu aktivitas 

burung air dan mempengaruhi jumlah jenis burung air. 

Penelitian mengenai komunitas burung di daerah Gresik telah beberapa 

kali dilakukan, seperti penelitian oleh Swastikaningrum dkk. (2012) mengenai 

keanekaragaman jenis burung pada berbagai tipe pemanfaatan lahan di kawasan 

muara Kali Lamong (perbatasan Surabaya-Gresik) dan Sasmita (2013) yang 

meneliti tentang struktur komunitas burung pada hutan mahoni dan jati di 

kawasan Panceng Gresik. Khusus penelitian tentang komunitas burung air 

dilakukan oleh Hendrianto (2002) yang melakukan penelitian tentang diversitas 

burung air famili Ardeidae di delta Solo Ujung Pangkah Gresik. Namun belum 

ada penelitian mengenai komunitas burung air di Gresik yang terdapat di wilayah 

Kecamatan Manyar, Gresik. 

Berdasarkan kondisi yang telah dijelaskan di atas, maka perlu dilakukan 

penelitian mengenai struktur komunitas burung air berdasarkan tipe lahan basah 

sebagai habitat burung air dalam suatu kawasan yang terancam, seperti di wilayah 

Kecamatan Manyar. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan salah satu kajian 

dalam upaya pengelolaan wilayah pesisir oleh para pengambil kebijakan dan 

menjadi informasi tambahan bagi masyarakat sehingga dapat ikut berperan dalam 

kegiatan konservasi habitat dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apa saja tipe lahan basah yang terdapat di wilayah Kecamatan Manyar, 

Gresik? 

2. Bagaimanakah struktur komunitas burung air pada masing-masing tipe 

lahan basah di wilayah Kecamatan Manyar, Gresik? 

3. Apakah terdapat perbedaan struktur komunitas burung air antar tipe lahan 

basah di wilayah Kecamatan Manyar, Gresik? 

 

1.3 Asumsi Penelitian 

Lahan basah alami merupakan habitat alami burung air, sehingga 

komposisi dan struktur komunitas burung air sangat dipengaruhi oleh keberadaan 

dan kondisi lahan basah (Howes dkk., 2003). Perbedaan tipe lahan basah akan 

menyebabkan perbedaan struktur komunitas burung di lahan tersebut.  

  

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui tipe lahan basah yang ada di wilayah Kecamatan 

Manyar, Gresik. 

2. Untuk mengetahui struktur komunitas burung air pada masing-masing tipe 

lahan basah di wilayah Kecamatan Manyar, Gresik. 

3. Untuk mengidentifikasi perbedaan struktur komunitas burung air antar  

tipe lahan basah di wilayah Kecamatan Manyar, Gresik. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI STRUKTUR KOMUNITAS BURUNG AIR.... ZAHRA NOVIANTI



6 
 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat menjadi kajian bagi para 

pengambil kebijakan dalam mengelola wilayah pesisir, khususnya di wilayah 

Kecamatan Manyar, dan menjadi informasi tambahan bagi masyarakat sehingga 

dapat ikut berperan dalam kegiatan konservasi habitat dan keanekaragaman 

hayati. Selain itu, dapat pula menjadi referensi tambahan bagi para peneliti lain 

tentang struktur komunitas burung air pada berbagai tipe lahan basah.  
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